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Datum Actie Resultaat  
 
2013-2018 

 
1. Bedenken nodige indeling 

clubhuis met leiding en bestuur 
 
 
 
 
 
 

 
2. Financiële mogelijkheden 

bezien 
 
 
 
3. Alternatieve locaties 

onderzoeken 
 
 
 
4. Samenwerking met lokale 

verenigingen 
 
5. Interne ondersteuning door 

ouders, bestuur en leiding  
 
 

6. Tweedehands of nieuwbouw 

 
1. Veel ontwerpen gezien. 

Uiteindelijk gekozen voor 
“los ontwerp”, zonder een 
heel vaste indeling.  
Meer een beschrijving. We 
gebruiken ondermeer een 
oudere versie van de 
“Blokhutwijzer”: richtlijnen 
voor scoutinggebouwen. 

2. Lenen is niet mogelijk. 
Informele informatie bij 
fondsen leert ons dat hogere 
giften alleen komen als 
gemeente ook flink bijdraagt. 

3. We komen tot de conclusie 
dat het beste de huidige 
locatie kan worden 
behouden. Dit beperkt wel 
sterk de bouwtijd. 

4. SDD wil onze 
nieuwbouwplannen 
ondersteunen. 

5. Tot 2018 is er onvoldoende 
steun van interne mensen 
om echt stevige stappen te 
zetten. 

6. We besluiten te gaan voor 
nieuwbouw. Tweedehands is 
financieel iets voordeliger, 
maar dan staan we over 10 
jaar weer met een (dan) oud 
gebouw.  

 

2018-2019 1. Interne ondersteuning door 
ouders, bestuur en leiding. 

 
 
 
 
 

1. Leiding wisselt, er wordt een 
nieuw, ruim bemand bestuur 
gevormd. Er ontstaat 
daadkracht en de noodzaak 
tot bouwen van een nieuw 
clubhuis wordt onderkend. 
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2. Uitbreiden “Plan van Aanpak”. 
 

 
 
3. Vraag aan de gemeente om 

financiële ondersteuning. 
 
4. Adviezen gevraagd via Scouting 

Nederland.  
 

 
5. Twee bedrijven gevraagd om 

offerte bouw clubhuis.  

2. Hierin worden onze 
behoeften, onze acties en 
onze financiële 
mogelijkheden uiteengezet. 

3. Deze aanvraag wordt 
afgewezen. We moeten zelf 
gaan zoeken naar financiën. 

4. Verkrijgen de nieuwste 
versie van “Blokhutwijzer”: 
richtlijnen voor 
scoutinggebouwen.  

5. Beide bedrijven zijn separaat 
op de locatie geweest. Aan 
allebei onze bedoelingen 
uitgelegd, beide 
HoutSysteemBouw. De 
lokale firma vraagt 499.500,-. 
de landelijke firma vraagt 
250.000,-. (ex. BTW).  
We kiezen uiteindelijk voor 
de goedkoopste oplossing. 
Dit betekent een vrij basale 
bouw. Wel geschikt voor 
scouting.  

2019-2021 1. Wederom brief naar gemeente 
gestuurd. Dit inclusief uitleg van 
onze financiële bevindingen. 

1. De wethouder reageert 
positief. Een gesprek volgt.  
Er wordt een traject ingezet. 
Er komt een college- en later 
een raadsvoorstel. 

 

 2. Scouting Aquarius Dirkshorn is 
welkom op de 
Oordeelsvormende 
raadsvergadering.  

 
      We zenden brieven/e-mails naar 
      de gemeente met daarin diverse 
      (gevraagde) antwoorden. 

2. Onze stukken mondeling 
mogen toelichten, alle 
vragen geïnventariseerd. 

 
  
      Bezettingsgraad, 
      beheersstichting, gebruik 
      alternatieven, financiering 
      andere scoutinggroepen, 
      kapvergunning, werving 
      fondsen t.b.v. nieuwbouw 
      clubhuis, verzekeringen, 
      bouwbesluit voor niet- 
      permanente gebouwen, 
      bouwheerschap. 
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 3. 23-11-2021, wederom agenda 

punt bij Oordeelvormende 
raadsvergadering 

4. Openstaande zaken uit 
eerste Oordeelvormende 
raadsvergadering ingediend; 
- Nieuwe offertes (3x) voor 

versoberd clubhuis. 
- Historische informatie 

nieuwbouw clubhuis. 
- Budgettering eigen 

financiële inbreng. 
- Pitch scouting Aquarius 

Dirkshorn.  

 

    

  


